
REGULAMIN 
XXIV GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  

PUCHACZÓW   2018  
 

I. CEL FESTIWALU 
 

1. Prezentacja polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej  w środowisku 

dzieci i młodzieży szkolnej 

2. Wyłonienie utalentowanych dzieci, poprzez stworzenie możliwości 

wszechstronnego zaprezentowania Ich uzdolnień. 

3. Budzenie wrażliwości na wartości człowieka i szacunku człowieka dla 

ludzkiej godności. 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, wyłącznie uczniowie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, a także dzieci z przedszkola. 

2. Uczestnicy przygotowują 1 utwór – wyłącznie utwory polskich 

wykonawców. 

3. Zgłoszenie do Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie materiału fotograficznego do celów marketingowych i 

promocji Festiwalu oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 

r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz 833).  

4. Uczestnicy mogą korzystać z pół-playbacku, a także  

z akompaniamentu własnego.  

5. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie 

wypełnionych kart zgłoszeń. 

6. Zwracamy się z gorącą prośbą do nauczycieli muzyki o 

przeprowadzenie wstępnych szkolnych przesłuchań i ograniczenie 

liczby uczestników do 10 osób z danej szkoły. 

7. Wszelkich informacji na temat festiwalu udzielają instruktorzy  

Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie codziennie  

w godz. 8
00

 – 20
00

 . tel. 81 75-75-345 wew. 25. 

8. Informacje o festiwalu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie 

www.puchaczowgok.pl 
 

III. PRZEBIEG FESTIWALU 
 
1. Festiwal odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Puchaczowie w dniu 06.06.2018r. o godzinie 9
30

  
2. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 

18.05.2018r.  
3. UWAGA!!! W celu usprawnienia przebiegu przeglądu prosimy 

również o dostarczenie wraz ze zgłoszeniem podkładów do 

wykonywanych utworów. 

4. W związku z nową formułą przebiegu festiwalu prosimy również  

o dostarczenie w formie elektronicznej fajnego, wesołego ZDJĘCIA 

UCZESTNIKA. (najlepiej w formacie. jpg, lub  .png). Zdjęcie 

będzie wykorzystane do prezentacji uczestnika w trakcie występu.  

5. Zgłoszenia, podkłady i zdjęcia  można dostarczyć osobiście do GOK-u,  

lub przesłać na adres e-mail: gok-festiwal@wp.pl   
Każde otrzymane zgłoszenie elektroniczne będzie potwierdzone mailem  

zwrotnym. 

 

IV. JURY FESTIWALU 
 

1. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać wykonawców  

w następujących kategoriach: 

 

♫ Kat. I - Przedszkole 

♫ Kat. II - klasy I – III Szkół Podstawowych 

♫ Kat. III - klasy IV – VI Szkół Podstawowych 

♫ Kat. IV - klasy VII SP i Gimnazjum 

 

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki. 

3. Osoby wyróżnione, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci dyplomów 

i wystąpią w konkursie laureatów podczas obchodów Dni 

Miejscowości. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

ORGANIZATORZY 

mailto:gokinstruktorzy@wp.pl

